
BOG JE SVET TAKO LJUBIL, DA JE DAL SVOJEGA EDINOROJENEGA SINA
Praznik Svete Trojice nas postavlja pred odkrivanje našega Boga: 

kakšen je oziroma, kako se nam razodeva? Boga moraš poznati, šele 
potem lahko začneš delati načrte, kako bi ga udomačil in stopil z njim v 
intimni odnos. Za prijatelja in sopotnika ne moreš vzeti kogar koli. Zato 
se navadno potrudimo, da drugega dalj časa opazujemo, najprej bolj od 
daleč in potem, če nam je všeč, se mu počasi vedno bolj približujemo, 
dokler ga ne sprejmemo za svojega zaupnika. V odnosu do Boga pa se nam hitro zatakne: 
pri verouku se učimo, da je Bog samo eden, toda v njem so tri osebe, Oče, Sin in Sveti 
Duh. Otroci takoj začnejo spraševati: »Kako je zdaj s tem? Je eden Bog ali so trije bogovi?« 
S tem vprašanjem se je veliko ukvarjal sveti Avguštin. Neko rešitev je našel v vodi, ki se 
lahko pojavlja v različnih agregatnih stanjih: kot tekoča voda, kot sneg, kot led, kot para. 
Zakaj se potem ne bi mogel eden in isti Bog pojavljati med nami na različne načine. 
Otrokom navadno razlagam takole: Boga Očeta doživljamo kot istega, ki je vse ustvaril: 
vesolje, rastline, živali in človeka kot najvišje ustvarjeno bitje. Jezusa doživljamo kot 
tistega, ki je prišel k nam kot odrešenik, da bi nam pomagal priti v nebesa. Z Jezusovim 
odhodom v nebo pa še ni vse končano. Še vedno nismo popolnoma odrešeni in vsak dan 
potrebujemo kakšnega svetovalca, ki nam pomagati reševati različne stiske. Zato je Jezus 
obljubil: »Poslal vam bom Tolažnika, on vas bo poučil o vsem.« Zavedam se, da s takšno 
razlago ne zaobjamemo vsega, kar Bog je, kajti z logičnim razglabljanjem se ne moremo 
dokopati do bistva Boga. In vendar imajo tri Božje osebe nekaj skupnega, kar jih povezuje 
v močno skupnost, ki nam je dana za zgled. Povezujejo jih medsebojni odnosi, o čemer je 
apostol Janez zapisal takole: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.«

Bog je ljubezen. To je vsebina današnjega praznika. Jezus je prišel na svet, da bi nam s 
svojim učenjem, ozdravljanjem, obujanjem od mrtvih, različnimi znamenji in predvsem 
s svojim življenjem pokazal, kako nas ima Bog rad. Sam je večkrat dejal, da kdor vidi 
njega, vidi Očeta. Oče in Sin sta namreč eno, kajti kjer je prava, iskrena ljubezen, tam 
ni nobene zavisti in ljubosumja. Ko se je Jezus poslavljal je učencem zagotovil, da Duh 
tolažnik, ki ga bo poslal, ne bo nekaj novega, ker bo iz njegovega jemal in bo zato učil in 
delal vse, kar je delal že Jezus.

Župnik Branko Balažic, SDB

S V E T A  T R O J I C A
Ž U P N I J A   T R S T E N I K                   2 0 2 0
 www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352



Nedelja Nedelja Svete Trojice 7. junij
yy Danes je Nedelja Svete Trojice. Godujejo Robert Newminstrski, opat in Prvi mučenci tržaške Cerkve.
yy Po binkoštni nedelji praznujemo nedeljo Svete Trojice. Papež Janez XXII., ki je živel v Avignonu, je leta 1334 
ta praznik razglasil za vso Cerkve. Kristjani verujemo v enega Boga, ki se nam razodeva v treh osebah. Krščeni 
smo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in s tem postanemo člani Cerkve. Vero v Sveto Trojico izpovemo 
ko naredimo znamenje križa in ko molimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako 
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

yy V četrtek je praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Jezus je postavil zakrament svete Evharistije zato, da bi 
pri daritvi svete maše ljudje na čim bolj življenjski način prihajali v stik z njegovo daritvijo na križu in bi tako 
postajali deležni sadov odrešenja. V Sloveniji imamo lepo navado telovskih procesij, ko se Bog sprehodi po 
naših naseljih in blagoslavlja nas ter naše delo. Praznično mašo bomo imeli v četrtek ob 19.00 zvečer, procesijo 
pa v nedeljo po župnijski sveti maši. Procesija bo pri dveh oltarjih – pri Martinovem znamenju in pri oltarju 
pred župniščem.

yy Otroci so spet v šolskih klopeh in zaključujejo ocene. Tudi pri verouku bomo imeli še zadnje srečanje. To bo 
po usklajenem urniku verouka v tednu od 15. do 19. junija, ko bodo otroci v šoli že imeli zaključene ocene. 
Zaključna sveta maša pa bo 21. junija s slovesnostjo prvega svetega obhajila.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Marija, nazareško dekle, ki je skupaj s svetim Jožefom vzgajala 
Jezusa, je danes Mati, ki bdi nad svojimi otroki, nad otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v pot-
rebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo: da luč upanja ne ugasne. Naša Mati gleda 
to ljudstvo, ki roma, ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo oni iščejo tako, da ustvarjajo tišino v svojem srcu, 
čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in raztresenosti. (48)

yy V mesecu juniju je še nekaj prostih mest za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše

830

Sveta Trojica
1. za + Ivano Kern, dar Cvetke Štiftar
2. urna maša za Tenetiše
za + Aleša Zupana (obl.)

7. junij

Ponedeljek
1900

Medard, škof, Viljem Angleški, škof
za + Tončko Uranič (obl.)

8. junij

Torek
1900

Primož in Felicijan, mučenca; Rihard, škof
za zdravje

9.  junij

Sreda
1900

Bogumil Poljski, škof; Janez Dominici, škof
za Nežo in njene domače

10.  junij

Četrtek
1900

Sveto Rešnje Telo in Kri; Barnaba, apostol
za ++ starše Perčič in Perko

11.  junij

Petek Eskil, mučenec; Adelajda, redovnica 12.  junij

Sobota
2000

Anton Padovanski, red. in c. uč.; Akvilina, devica in muč.
1. za ++ Ano Štefe in Ano Celar
2. za + Zalko Zupan, dar Tatjane Prestor

13.  junij

Nedelja
730 Tenetiše

830

11. nedelja med letom
1. za + Nado in Franca Benedičiča, ter Nado Lukanec
2. za + Franca Pušarja
3. za + Mirota Gričarja
za + Mirka Lombarja (obl.)

14.  junij

čiščenje in krašenje Trstenik: Jelar Simona
Tenetiše: Kožuh Mojca
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

13.  junij


